
BİLİMSEL YAYIN ETİĞİ ÇALIŞMA ESASLARI 
 

ETİK İHLAL NEDİR? 

Etik, ahlâkın temellerini inceleyen felsefe dalı ya da bir kimsenin davranışlarına temel 

olan ahlâk ilkelerinin tümüne denir. Suç, hukuk düzeni tarafından ceza veya güvenlik tedbiri 

yaptırımına bağlanmış fiildir. Suç oluşturan bir davranış etik de değildir. Ancak etik olmayan 

her davranış her zaman suç niteliği taşımaz. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, 2007/98 

E., 2010/33 K., Bu karar; 18.05.2010 tarih ve 27585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

2547 sayılı Yasanın, Yükseköğretimin temel amaç ve ilkelerini düzenleyen hükümleri 

(m.4 ve m.5) incelendiğinde nitelikli bir bilimsel seviye üretilmesine yönelik somut hedeflerin 

öngörüldüğü görülmektedir. Bilimsel araştırmalarda dürüstlüğü teşvik, akademik ve bilimsel 

kamu hizmetlerinin sunulmasında kamu yararı açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun 

için öncelikle nitelikli ve dürüst bir bilim anlayışı, nitelikli ve dürüst araştırma ve bu 

imkânları sağlayacak nitelikli ve dürüst bilim insanlarının varlığını zorunlu kılmaktadır. 

Günümüzde idari yargı kararları incelendiğinde yukarıda belirtilen somut hedeflere 

ulaşılması ve özellikle de “nitelikli bir bilimsel seviye” tesis edilebilmesi amacıyla idarenin 

düzenleyici işlemler tesis edebileceği ve dahası “bilimsel etiğe aykırı davranışta bulunanlara 

idari müeyyide/yaptırım uygulayabileceği” yargı organlarınca tartışmasız kabul edilmektedir. 

İdari yargı kararlarında; “bilimsel yayın ve eserlerinin belli düzeyde olmasını sağlamak”, 

“eğitimin kalitesini yükseltmek” şeklinde açıklanan somut amaçlar, “kamu yararı ve hizmetin 

gereklerine” uygun düzenlemeler olarak kabul edilmekte ve bu amaçlara aykırı hareket 

edenlere yaptırım uygulama yetkisi kabul edilmektedir. 

(Bkz http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-1/5.pdf) 

2547 sayılı Kanunun 24 üncü, 42 inci ve 65 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu 

Genel Kurul'unun 10.11.2016 tarih ve 2016.23.497 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine dayanılarak NEÜ Etik 

Kurul Yönergesi hazırlanmıştır. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Etik İhlalleri ile ilgili çalışma esasları 

hazırlanırken güncel Danıştay Kararları kriter olarak belirlenmiş ve  Danıştayın bu konudaki 

emsal kararları da web  sitemizde yayınlandıkça sizlerle  paylaşılmak ve bilimsel yayın 

kalitesinin artırılması bakından önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Katkı sağlaması ümidiyle ….. 

 

“Karanlığı lanetlemektense bir mum da siz yakın” KONFÜÇYUS 

“Düşüncelerimiz ne ise hayatımız da odur. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız 

önce düşüncelerinizi değiştirin.” Marcus AURELİUS 


